
Hl. 29.4.2016: 
 
+ Mesto Nemšová Vás pozýva  na kultúrno-spoločenské podujatie Tradičné stavanie 
májov spojené s lampiónovým sprievodom a ohňostrojom zajtra, v sobotu 30. apríla 2016 
s nasledovným programom: 
Stavanie májov začne o: 
18.00 v časti Trenčianska Závada pri ihrisku, 
18.30 v časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou, 
19.15  v časti Ľuborča pred Miestnym kultúrnym strediskom, 
19.45  v časti Nemšová v amfiteátri mestského múzea. 
O 20.15  hod. začne lampiónový sprievod od amfiteátra Mestského múzea po ulici SNP, Janka 
Palu, Sklárskej a späť. 
O 21.00 hod. začne ohňostroj. 
O dobrú náladu sa postará  Folklórna skupina Liborčan a Dychová hudba Nemšovanka.     
 
+ Zajtra, v sobotu 30.4. bude súkromný podnikateľ predávať dáždniky z pevnej oceľovej 
konštrukcie so zľavou 50 % z pôvodnej ceny, liečivé masážne gély – konský chladivý 
a hrejivý, nechtíkový, hadí, gaštanový, kostihojový a konopný. Okrem predaja bude 
poskytovať aj služby, ako opravu dáždnikov, brúsenie nožov, aj do mäsových mlynčekov, 
brúsenie nožníc a iného kuchynského náradia. Predaj a služby budú prebiehať nasledovne: 
- v Nemšovej na tržnici pri mestskom múzeu v čase od 9,00 do 10,00 hod.,  
- v mestskej časti Ľuborča pred kultúrnym strediskom v čase od 10,00 do 10,15 hod., 
- v mestskej časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou v čase od 10,15 do 10,45 hod.  
a v mestskej časti Trenčianska Závada pred potravinami v čase od 10,45 do 11,00 hod.    
 
+ Predajňa ovocie – zelenina FEHERS na ulici Janka Palu v Nemšovej vám ponúka za   
výhodné ceny vajcia, olej, konzumné zemiaky, jablká, priesady a produkty zdravej výživy.   
 
+ Predajňa ovocie – zelenina FEHERS na ulici Janka Palu v Nemšovej, hľadá skúseného 
profesionála. Výber bude prebiehať podľa osobnosti, potenciálu a skúseností. Bližšie 
informácie získate v predajni. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že od pondelka, 2.5.2016 si môžete na mestskom 
úrade v kancelárií č. 113 počas úradných hodín prevziať rozhodnutia  
na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
za r. 2016. Dane a poplatky môžete uhradiť v hotovosti alebo platobným terminálom. 
Občania, ktorí majú trvalý pobyt v časti Kľúčové a Trenč. Závada si budú môcť prevziať 
rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad, tak ako 
každoročne, v budove Hasičskej zbrojnice v Kľúčovom a v Kultúrnom stredisku v Trenč. 
Závade. Bližší termín Vám bude oznámený cestou mestského rozhlasu. 
   
+ Gazdovstvo Uhliská vás pozýva  na prvé kolo detských jazdeckých pretekov Banjamin 
Cup, ktoré sa uskutočnia v sobotu  30. apríla. od 10.00 hodiny. Pripravený je pre vás 
sprievodný program ako krst žriebätka, stavanie mája so živou hudbou a aktivity pre deti.  
 
 



+ Jednota bývalých urbárnikov obce Horné Srnie a OcÚ Horné Srnie  pozývajú občanov 
na II. ročník športovo – spoločenského podujatia „Zdolaj Srnský vrch“. Podujatie  sa 
uskutoční v nedeľu 1. mája 2016 a je pripravené pre peších, pre horských a cestných 
cyklistov, pre telesne a mentálne postihnutých.  Štart bude prebiehať od 9,30 do 12. hodiny  
na tržnici pri kultúrnom dome. V cieli budú pretekári zaevidovaní do 15. hodiny.  Štartovné je 
1 Euro. 
Príďte si otestovať fyzickú kondíciu v krásnom prostredí CHKO Biele Karpaty , alebo proste 
zdolajte Srnský vrch.  
 
+ Občianske združenie PEREGRÍN oznamuje prihláseným účastníkom zájazdu  
do Kremnických Baní a Kremnice, že odchod autobusu bude v nedeľu 1. mája o 7.45 hod. 
z Mierového námestia v Nemšovej. Zájazd pripravilo Občianske združenie v spolupráci 
s Mestom Nemšová. 

+ Vážení občania, v utorok 24. mája sa o 19,00 hod. v Kultúrnom centre v Nemšovej 
uskutoční koncert Ľudovej hudby Kandráčovci,  na ktorý vás srdečne pozývame. Cena 
vstupenky je 10,-€. Vstupenky si môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas 
pracovnej doby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


